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HET LAATSTE VOETBALNIEUWS
LEES JE ALS EERSTE IN
DE TELEGRAAF TELESPORT

BEL GRATIS VOOR EEN (PROEF)ABONNEMENT: 0800-0567
of ga naar www.telegraaf.nl/kiosk en klik op abonnementen.

Crisis in het
voetbal?
Column van
Danny Hesp
• 14 clubs in categorie 1;
• KNVB directeur Henk Kesler
‘Inkrimpen Jupiler League tot 12 clubs’;
• Recordaantal trainers ontslagen;
• Hervorming CL en UEFA cup nadelig voor
Nederlandse clubs;
• Kritisch KNVB rapport over arbiters lekt uit;
• Massa-ontslagen verwacht onder de voetballers;
fusieplannen Fortuna en Roda JC;

Volgens mij is het bij de scheidsrechters het hele
jaar door crisis vanwege de constante stroom aan
negatieve berichtgevingen rondom deze groep binnen het betaalde voetbal. Trainers en spelers die
commentaar hebben op de leiding, clubs die zich
benadeeld voelen door foute beslissingen. De knvb
die een kritisch intern rapport laat lekken naar de
pers. Voelen deze mensen zich niet de pispaaltjes
van het betaalde voetbal?

s de crisis die op dit moment heerst in de
financiële wereld overgeslagen naar het betaalde voetbal? Het lijkt er wel op! Dat het op
zijn minst onrustig is in voetballend Nederland mag wel geconcludeerd worden.
Op alle fronten bevindt de voetballerij zich in
woelige tijden. Van alle clubs zitten er nu 14 (meer
dan ⅓!) in categorie 1, hetgeen inhoudt dat deze
clubs moeite hebben om het hoofd boven water te
houden en een plan van aanpak moeten indienen
bij de knvb. Het voortbestaan van een aantal clubs
hangt aan een zijden draadje en het is maar de
vraag met hoeveel clubs straks de competities van
start zullen gaan.

Deze zomer is de verwachting dat onder de voetballers een recordaantal ontslagen gaat vallen. Clubs
hebben minder geld en gaan snijden in de spelersgroepen. De beste en meest talentvolle spelers zullen overleven, maar de mindere zullen of genoegen
moeten nemen met een relatief lager salaris (als dat
überhaupt nog mogelijk is), of afvloeien. Ik spreek
de hoop uit dat dit nog enigszins gaat meevallen,
al zal de complete selectie van Fortuna hier minder
vertrouwen in hebben.

I

Bij monde van directeur Henk Kesler liet de knvb
weten dat de Jupiler League moet inkrimpen naar
12 clubs om zo een financieel en sportief gezonde
competitie te krijgen.
De reactie van Simon Kelder voorzitter van de
ced hierop; ’Dit is echt schandalig. Hij brengt een
hele bedrijfstak in gevaar en zijn uitspraken over
het aantal van twaalf clubs zijn nergens op gebaseerd.’
Ook de trainers ontkomen niet aan de crisis. Een
recordaantal trainers is inmiddels ontslagen en dat
waren toch echt geen trainers met een karige cv.
Een Huub Stevens, een Willem van Hanegem, een
Hans Westerhof: allemaal mannen met een mooie
‘crisisbestendige’ staat van dienst. Toch hebben zij
het veld voortijdig moeten ruimen.

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker
of Edwin Arends,
beiden als belastingadviseur werkzaam bij
Punt & Van de Weerdt,
Belasting-adviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)

Een recordaantal
trainers is inmiddels
ontslagen
We kunnen wel stellen dat de crisis ook in het
betaalde voetbal zijn sporen nalaat en dat het einde
nog niet in zicht is. Laten wij hopen dat het herstel
in het betaalde voetbal sneller gaat dan dat van de
Amsterdamse aex en wij volgend seizoen gewoon
met 20 ploegen in de Jupiler League van start gaan.
Dat trainers dan de tijd krijgen om te presteren met
hun elftal en scheidsrechters het respect krijgen
voor hun beslissingen. Wij bij de vvcs zijn inmiddels onze eigen broodjes gaan smeren en laten de
lauwe kroketten en oude broodjes uit de bedrijfskantine aan ons voorbij gaan.

•
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Einde contract
Einde contract per 30
juni en de CAO
Jaarlijks hebben honderden spelers te maken met een per 30 juni
aflopend contract. Een deel van
hen bereikt al voor deze datum
overeenstemming met hun huidige club over de voorwaarden van
een contractsverlenging. Zij kunnen dan een vakantie zonder stress
tegemoet zien. Dit laatste geldt
natuurlijk ook voor spelers die al
een nieuwe club vonden. Voor hen
geldt wel dat zij erop moeten toezien dat hun contract met de oude
club rechtsgeldig wordt beëindigd.
Dit leidt tot de volgende vragen.

Wat moet een club
doen om een contract
te laten eindigen?
In het voetbal kennen we alleen
contracten die voor bepaalde tijd
(let op: het maakt dan niet uit of
het om een contract voor één seizoen of bijvoorbeeld vier seizoenen
gaat) worden afgesloten.
Het eerste onderscheid dat
hierbij gemaakt moet worden is
tussen een aflopend eerste
contract en een aflopend, al eerder
door dezelfde club verlengd
contract. Een eerste contract loopt
van rechtswege af. Dit betekent
zoveel dat niemand hieraan iets
hoeft te doen, noch hiertegen kan
doen.
Heb je als speler een al eerder
verlengd contract en gaf de club
aan dat zij niet verder met je wil,
dan was het aan de club om jou
dat per aangetekende brief op
uiterlijk 31 maart jl. te laten weten.
Liet de club dat na, dan betekent
dat, dat jouw contract automatisch
wordt verlengd voor het seizoen
2009/2010 en wel onder dezelfde
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financiële voorwaarden zoals die
gelden tijdens het nu nog lopende
seizoen 2008/2009.
Voor een speler die al overeenstemming bereikte met een nieuwe
club, is dat laatste natuurlijk niet
de bedoeling. Hij zal dan ook zelf
actie moeten ondernemen richting
club (zie verder onder het kopje
Wat heeft een speler te doen om
een contract te laten eindigen).

Heb ik na beëindiging
van mijn contract door
de club recht op een
schadeloosstelling?
Gelukkig is ook in de nieuwe CAO
hiervoor een regeling getroffen. Let
op dat er een onderscheid wordt
gemaakt in drie situaties.
De eerste betreft een speler die
gedurende dit seizoen actief was in
de eredivisie. Wil deze in aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet voldaan zijn aan
alle drie de volgende eisen:
• Er moet dus sprake zijn van een
al eerder verlengd contract dat
door de club middels een
uiterlijk per 31 maart jl.
verzonden aangetekende brief
werd opgezegd;
• De speler moet tenminste vijf
opeenvolgende seizoenen in
dienst zijn geweest bij zijn
huidige club;
• In het seizoen 2008/2009 mag
zijn gegarandeerde inkomen
(= in de regel basissalaris plus
vakantietoeslag) niet hoger zijn
geweest dan drie keer het
maximum dagloon, oftewel
3 x € 47.619,- = € 142.857,Ook voor de nu in de eerste divisie
actieve spelers geldt dat zij bij einde contract dienen te voldoen aan
alle drie de volgende eisen:
• Er moet sprake zijn van een al

eerder verlengd contract dat
door de club middels een
uiterlijk op 31 maart jl.
verzonden aangetekende brief
werd opgezegd;
• De speler moet tenminste drie
opeenvolgende seizoenen in
dienst zijn geweest bij zijn
huidige club;
• In het huidige seizoen mag het
gegarandeerde inkomen niet
hoger zijn geweest dan één
maal het maximum dagloon
in het kader van de WW/WAO,
oftewel € 47.619,-.
De derde situatie betreft de spelers
van clubs die bij aanvang van het
nog lopende seizoen promoveerden naar de eredivisie. Concreet
betreft deze situatie dus alleen
de spelers van Volendam en ADO
Den Haag.
Voor hen moeten we twee
situaties onderscheiden.
De eerste is dat hun clubs er in
slagen om zich te handhaven op
het hoogste niveau. Dan gelden
ook voor de bij deze clubs in dienst
zijnde spelers bij het einde van het
seizoen 2008/2009 de drie eisen
zoals hierboven weergegeven voor
de in de eredivisie actieve spelers.
Voor het geval dat Volendam
en/of ADO Den Haag onverhoopt
na één seizoen (dus aan het einde
van het nu lopende seizoen) mocht
degraderen, dan gelden voor hen
de eerste divisie-eisen.
Deze speciale overgangsregeling
geldt maar één seizoen. Dus wanneer Volendam en ADO Den Haag
zich dit seizoen weten te handhaven, gelden voor de bij deze
clubs in dienst zijnde spelers tot
nader order de eredivisie-eisen.

Hoe hoog is dan die
schadeloosstelling?
Geldt er een
maximum bedrag?
De hoogte van de schadeloosstelling is afhankelijk van: de duur van
het dienstverband dat per 30 juni
2009 eindigt en de hoogte van
het maandsalaris zoals de speler dat had gedurende het seizoen
2008/2009.
Voor ieder seizoen dat de speler bij zijn club actief was, is hij
gerechtigd tot één maandsalaris.
Voor deze berekening geldt geen
maximum. Wil een club bijvoorbeeld afscheid nemen van een
zeer trouwe speler die tien jaar
bij haar speelde, dan zal deze aan
hem (indien hij voldoet aan alle
drie voor hem van toepassing
zijnde eisen) tien maandsalarissen
moeten voldoen.

Hoe wordt een
contract beëindigd
door de speler?
Ook hier moeten we allereerst
een onderscheid maken tussen een
aflopend eerste contract en een
aflopend, al eerder verlengd
contract.
We hebben al vastgesteld dat
een eerste contract van rechtswege automatisch eindigt. Gelijk
zijn club, hoeft/kan ook een speler
in zo’n geval niets doen.
Is er sprake van een al eerder verlengd contract dat door de club niet
per 31 maart jl. is opgezegd, betekent dat, dat wanneer je als speler
niets doet, het contract automatisch verlengd wordt voor één seizoen. Wil je dat als speler niet, dan
moet je de club laten weten dat je
het dienstverband wenst te laten
eindigen per 30 juni aanstaande.

en nu?
Hoe en wanneer dat
te doen?
Een speler moet deze mededeling
doen middels een aangetekende
brief, en wel uiterlijk op 15 mei
2009.
Let wel, doe dit alleen wanneer je
zekerheid hebt over een nieuwe
club. Door het nemen van ontslag
verspeel je namelijk al je rechten
op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel
voorzichtig en neem bij twijfel
contact op met de VVCS.

Wat te doen als jouw
per 30 juni 2009
aflopende contract
niet wordt verlengd en
je nog geen nieuwe
club hebt?

Bezoek je het CWI, zorg dan wel
dat je een deugdelijk identificatiebewijs bij je hebt. Vraag je je uitkering digitaal aan, zorg dat je je
DigiD bij de hand hebt.

Vanaf het moment dat je weet
dat je werkloos dreigt te worden
per 1 juli 2009, ben je verplicht om
je best te doen om te voorkomen
dat dit ook daadwerkelijk gaat
gebeuren. Met andere woorden, je
moet je voldoende inspannen om
een andere club (of natuurlijk een
nieuwe werkgever buiten het
voetbal) te vinden.

Einde contract en
geblesseerd?

Wat nu als de club het
contract heeft
opgezegd en later toch De sollicitatie-service
door wil met de speler van de VVCS
Wederom moet er dan een onderscheid gemaakt worden tussen een
eerste en een al eerder verlengd,
aflopend contract.
Was er sprake van een eerste
contract, dan kunnen speler en
club, indien en voor zover door
beiden gewenst, vrij onderhandelen
over de voorwaarden van een eventueel nieuw contract.
Heeft de club daarentegen per
31 maart jl. een al eerder verlengd
contract opgezegd en wil zij per 1
juli 2009 toch door met de speler,
dan geldt wel een tweetal, aanvullende eisen.
• De speler moet schriftelijk aangeven dat hij bereid is om te
onderhandelen over een nieuw
contract.
• Het in dat geval door de club aan
te bieden contract mag niet lager
zijn dan 75% van het laatst verdiende jaarsalaris.

confrontaties

Voor haar leden neemt de VVCS,
op een door het UWV erkende
wijze, een deel van deze sollicitatie-verplichtingen uit handen.
Neem je aan deze service deel,
dan solliciteert de VVCS wekelijks
namens jou.
Heb je nog geen nieuwe club,
zorg dan dat je rond 15 mei een
mail stuurt naar s.bakker@vvcs.
nl met hierin je naam, voorletters,
geboortedatum, adres, laatste club,
positie, eventuele trainersdiploma’s en alle reguliere opleidingen /
diploma’s weer. Wekelijks houdt de
VVCS je op de hoogte.

Per 15 mei nog geen
uitzicht op een
nieuwe club?
Schrijf je in bij het UWV Werkbedrijf als “werkzoekend voetballer”
en vraag een WW-uitkering aan.
Bij welk kantoor? Zie hiervoor
www.werk.nl en klik op “vestiging
zoeken”.

Vraag dan geen uitkering aan in
het kader van de werkloosheidswet. Je bent dan namelijk niet
beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
Zorg dan dat de club de Afdeling
Ziektewet van het UWV Werkbedrijf
tijdig informeert over het feit dat
jouw contract afloopt en jij niet
arbeidsgeschikt bent. Neem ook
zelf zekerheidshalve contact op
met deze Afdeling Ziektewet.

Vragen?
Of het nu voorgaande tekst betreft,
of dat je hulp zou willen hebben bij
het invullen van formulieren, aarzel
niet en bel dan naar het kantoor
van de VVCS, 023-5546930.

Team VVCS
Voor het zesde seizoen zal Team
VVCS in de maanden juni en juli
weer zeer actief zijn. Werkzoekende
leden van de VVCS zullen op 15 juni
aanstaande beginnen met een driedaags trainingskamp op Papendal.
Daarna zullen wedstrijden volgen
in Nederland en België. TOP Oss,
Omniworld, VVV en ADO Den Haag
zegden reeds toe, NAC en RKC zullen
naar verwachting volgen. (voor een
update van het wedstrijdschema,
zie www.vvcs.nl).
Traditiegetrouw zal Team VVCS
haar campagne besluiten met deelname aan het FIFPro Tournament,

mr Louis
Everard

dat dit jaar gespeeld zal worden in
het stadion van AS Cannes.
Aanmeldingen voor deelname aan
Team VVCS gaarne richten aan
s.bakker@vvcs.nl (je moet wel al
12 maanden lid zijn van de VVCS en
gedurende het seizoen 2008/2009
professioneel voetbal hebben
gespeeld).
Naast de concrete mogelijkheid op
een nieuwe club, kwalificeert het
UWV Werkbedrijf de deelname aan
de activiteiten van het Team VVCS
uiteraard ondernomen als sollicitatieactiviteiten.

VVCS
re-integratieservice
Sedert dit seizoen heeft de VVCS
ook een eigen re-integratieservice. Samen met haar partners UWV
Werkbedrijf en Sport United neemt
deze nieuwe service de begeleiding en bemiddeling van VVCS leden
die hun voetbalcarrière hebben te
beëindigen ter hand. Voor en met
hen wordt een persoonlijk plan
opgesteld, waarna zij door ervaren
carrièrecoaches worden begeleid
naar een nieuwe carrière.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Suzanne
Bakker (s.bakker@vvcs.nl),
023-5546930.
Voorwaarde voor deelname is
naast het VVCS lidmaatschap het
hebben van een uitkering in het
kader van de WW of de WIA.

•
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Willem Janssen (22) maakt een tropenseizoen
door bij het geteisterde Roda JC. De VVCS
nodigde hem uit voor een gesprek op het hoofdkantoor in Hoofddorp. Over zijn respect voor
Atteveld, degradatie-voetbal en mentale
coaching.

Wille

Lex Muller

E

en speler van 22 die al bijna 150 wedstrijden in het betaald voetbal heeft
gespeeld kan moeilijk nog een talent
genoemd worden. Toch is de pezige
Willem Janssen voor het grote publiek
nog een redelijk onbekende. Janssen is dan ook
geen speler die direct opvalt in de samenvattingen
op zondagavond. Geen technische hoogstandjes,
geen driedubbele scharen, weinig doelpunten. Wie
hele wedstrijden van Roda JC bekijkt ziet al meer.
De Limburger is een man van loopacties. Bestrijkt
grote ruimtes en is actief in de operationele gebieden. Gaat veel diep en is bovenal een jongen die
met zijn hoofd speelt en probeert een wedstrijd te
lezen. En dat is een belangrijke kwaliteit voor wie
de top wil halen. “Gogme” noemt Louis van Gaal
dat. Echte kenners hebben hem dan ook al lang
in het boekje staan. Janssen laat zich al sinds zijn
eerste contract begeleiden door de VVCS. ‘Louis
Laros doet daar het meeste in’, zonder Janssen
met ieder wissewasje lastig te vallen. ‘Hij belt me
niet als een club eens informeert. Dat hebben we
zo afgesproken, om niet iedere keer onnodig met
bijzaken bezig te hoeven zijn. Als het echt serieus
gaat worden, hoor ik het vanzelf wel.’
Janssen is vandaag te gast op de burelen van de
VVCS. Gelegen onder de rook van Amsterdam
direct aan de A4. Hoog boven de landingsbanen van
Schiphol alwaar je ieder moment de verkeersleider van de luchthaven denkt tegen te komen. Vliegtuigen dalen en stijgen van alle kanten. Je waant je
hier echt in een uitloper van de luchthaven. De jonge Janssen geniet van het fenomenale uitzicht. Het
is weer een heel andere entourage dan het vertrouwde café Onder de Linden te Well. Daar waar Janssen
zijn eerste balletjes trapte. Het kerkdorpje ligt zo’n
23 kilometer ten noorden van Venlo aan de Duitse grens, en telt 2511 inwoners. De bekendste ingezetenen zijn de voetballer en de lokale pastoor. Well
haalde in november 2004 de landelijke pers toen de
pastoor weigerde om de Sinterklaasviering nog langer in de kerk plaats te laten vinden, omdat het vermaak te “werelds” was.
Over werelds vermaak weet de rustige Janssen
genoeg. Niet dat hij zelf de nachten al dobbelend en
rokkenjagend doorbrengt. Maar Janssen groeide op
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in de kroeg. Pa en ma Janssen zijn al sinds jaar en
dag uitbaters van de uitspanning. Als je zoon dan
ook nog furore maakt in het voetbal, leeft al snel het
hele dorp mee. Tijdens de laatste uitvoering van het
toernooi in Toulon, waar Janssen mee mocht spelen
met Jong Oranje, schakelde heel Well in op Eurosport. Janssen knikt: ‘Iedereen leeft enorm mee.
Naar de wedstrijd tegen PSV en de bekerfinale in
De Kuip tegen Feyenoord gingen er zelfs bussen vol
met mensen uit het dorp mee. Iedereen kent iedereen en de mensen volgen alles op de voet. Dat is
wel bijzonder.’ Tegen PSV scoorde Janssen ook nog

m Janssen

‘Ik vind het jammer
dat Atteveld weg is’

eens, zodat zijn talenten aan de toog nog lang konden worden nabesproken. Want dat Janssen een
talent is staat wel vast. Zijn faam gaat inmiddels verder dan Well, Venlo en Kerkrade, waar hij tot dusver voetbalde. De vaderlandse subtop houdt de verrichtingen van de middenvelder nauwlettend in de
gaten.

Jansen in gesprek met
Danny Hesp
foto: adrie mouthaan

Chelsea

Janssen is zo’n type dat enigszins in de luwte rijpt.
De sociale dorpscodes zorgen er ook voor dat hij
niet in de talloze valkuilen van een jonge prof stapt:
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Onze uitdaging is u te helpen
succesvol zaken te doen

Om te winnen zijn spelinzicht, een goede conditie en technische vaardigheden vereist.
Maar ook de drive om meer uit jezelf te halen dan je voor mogelijk houdt. Ook wij
verleggen graag onze grenzen. Wij verdiepen ons in uw business en ambities en
bieden u efficiënte, doelgerichte oplossingen op al uw financiële vragen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Arthur Hameete van Business
Centre Haaglanden, Javastraat 46-48, 2585 AR Den Haag, telefoon 070 310 90 21.
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geld, status, auto’s, dames. Voor je het weet denk je
dat je echt iets bijzonders bent. Janssen lijkt daar
sowieso het type niet naar. Hij denkt voordat hij
doet. Janssen is dan ook al langer lid van de vakbond. Als speler is begeleiding noodzakelijk. ‘Edwin
Linssen, die mij destijds kende uit de jeugd van
vvv, adviseerde me al voordat ik mijn eerste contract tekende om mijn zaken te laten doen door de
vvcs. Als je een contract tekent komt er van alles
op je af. Dan is het fijn is als je weet dat je ervaren mensen om je heen hebt hebt. Ik weet nog wel
dat ik nog maar net bij vvv had getekend of een
of andere Joegoslaaf kwam achter me aan rennen
op de parkeerplaats bij vvv. Ik heb Kezman naar
Chelsea gebracht, ik kan jou ook helpen. Hij heette
Zoran of zo. Hij duwde me zijn kaartje in de hand,
dat heb ik meteen in de prullenbak gegooid. Daar
heb ik helemaal geen zin in.’
Terwijl Danny Hesp voor koffie zorgt kijkt Jansen naar de shirts aan de wand. Manchester United, Real Madrid. Dankbetuigingen van spelers aan
FIFPro, de internationale vakbond voor voetballers.
Natuurlijk zou hij ook wel in zo’n shirt willen spelen, wie niet? Halverwege de jaren negentig zag hij
Ajax schitteren, met zijn held Jari Litmanen, op het
middenveld. ‘Ik was een echte fan van Ajax, maar
denk nou niet dat ik ga zeggen dat ik daar nog eens
zal spelen. Ik hou er niet zo van om te dromen.’ De
Finse Lap was ook zo’n speler die veel liep en graag
al passend en positionerend het spel verdeelde. Tussen de linies altijd op zoek naar de voetballende
oplossing. Zijn er overeenkomsten tussen Litmanen en Janssen? Bedachtzaam schudt hij zijn hoofd:
‘Ik ben geen technisch wonder. Ik moet het hebben
van mijn loopvermogen en diepgang. Soms heb ik
helemaal niet in de gaten dat ik zoveel meters maak.
Toch houd ik van combinatievoetbal. Ik kom het
best tot mijn recht in een goed voetballende ploeg.
Bij Roda JC heb ik ook wel laten zien dat ik het
niveau aankan. Trainer Harm van Veldhoven zette me na zijn komst naar Kerkrade een paar keer op
de bank. Dat had volgens hem meer met tactische
keuzes te maken dan met mijn prestaties.’ Leuk is
anders maar Janssen begrijpt dat dit soort situaties
onvermijdelijk zijn in een voetballoopbaan. ‘Als speler moet je daarmee leren omgaan. Je mag best je
trainer om uitleg vragen, maar dan moet je dat niet
in de groep doen. Hij is de baas.’
Atteveld

‘Pfff.’ Jansen zucht eens diep als we het huidige seizoen aansnijden. Fusieperikelen, boze fans,
het ontslag van Atteveld, de woede van de fans, een
dreigend faillissement en een blokkerende spelersgroep. Degradatievoetbal zou zijn charmes hebben,
maar als speler heb je het gevoel dat echt alles zich
tegen je keert. Scheidsrechters, publiek, geluk. Hoe
kan een elftal dat eerder dit seizoen psv in eigen
huis van de mat speelde zomaar in degradatiegevaar komen? De spelers wilden niet verder met Atte-

‘Ik ben geen technisch
wonder. Ik moet het
hebben van mijn loopvermogen en diepgang’

Jansen volgt lessen aan
de vvcs academy
foto: adrie mouthaan

Per 15 april
Naam
Willem Janssen;
Geboren
4-7-1986
Geboorteplaats Nijmegen
Seizoen

club

Wedstrijden

2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

VVV-Venlo 		
VVV-Venlo 		
VVV-Venlo 		
Roda JC		
Roda JC		

27
29
37
31
26
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

veld, de trainer werd ontslagen maar om nou te zeggen dat het sindsdien beter gaat, nou nee. Koopman
kwam, Van Veldhoven kwam. Janssen zucht nog
maar eens diep: ‘Jeetje, er is zoveel gebeurd dat ik
niet eens weet waar te beginnen. Persoonlijk merk
ik wel dat het heel anders voetballen is als er druk
op staat. Als spelers en trainer overhoop liggen. Ik
ben bijvoorbeeld iemand die beter rendeert als een
elftal goed speelt. Lopend de combinaties aangaan,
gaten induiken. Dat kan je niet alleen. Ik ben geen
jongen die individuele acties maakt en zo beslissend
kan zijn. Degradatievoetbal vergt alles van je. Ik
kende het al van vvv waar je in de eerste divisie ook
veel vechtvoetbal speelt, maar ik merk nu dat ik echt
moet oppassen dat ik niet te veel wil doen in het
veld. Het blijft natuurlijk zaak eerst je eigen taken
goed te blijven doen.’
‘Bij Roda JC hoopten we voor het seizoen mee te
gaan doen om een Europees ticket, maar dat lijkt al
heel lang geleden. Er is zoveel gebeurd in en rond
de club. Ik ben wel het type dat dan op wil staan.
Maar die tijd komt nog wel. Ik ben nog jong en hoor
niet bij de bepalende spelers, dan moet je als jonge speler ook je plaats weten. Ik ben wel iemand die
meedenkt en de discussie wil aangaan over de tactiek. Al ben ik geen leiderstype. Dat laat ik over aan
anderen, jongens met meer ervaring.’
‘Ik denk dat ik in de toekomst wel eerder op zal
staan. Nu leek het bijvoorbeeld of de hele groep
klaar was met trainer Raymond Atteveld. Maar net
als bij Feyenoord is het nooit een hele groep. Persoonlijk vind ik het nog steeds jammer dat Atteveld
weg is. Atteveld is een geweldige trainer, vooral voor
jongere jongens. Onder hem heerste er in Kerkrade echt een topsportklimaat. We speelden de eerste periode onder zijn bewind ook geweldig voetbal.
Dominant, agressief. Hij zat overal bovenop. Misschien soms wel te veel. Er waren wat akkefietjes en
hij verloor daardoor de steun van het merendeel van
de spelersgroep.’ Janssen verlangt zichtbaar terug
naar die vervlogen dagen waarin alles mogelijk leek.
Mentaal

Het hoort er allemaal bij in de wereld van het voetbal. Alles waar je niet aan dood gaat maakt je alleen
maar sterker, is een gevleugeld gezegde onder Engelse spelers. Het talent heeft gelukkig meer dan alleen
voetbal. Niet voor niets combineert hij zijn loopbaan
als voetballer met een studie aan de vvcs Academy. Een Hbo-opleiding Ondernemerschap en business innovation, speciaal ontwikkeld voor voetballers
die naast het opbouwen van een sportcarrière tevens
willen werken aan een toekomstige maatschappelijke loopbaan. ‘Of ik daar tijd voor heb? Voetballers
hebben toch zeeën van tijd in vergelijking met veel
andere mensen?’ Daarmee onderstreept hij de woorden van Louis van Gaal in het vorige nummer van
dit blad die ook al stelde dat voetballers genoeg tijd
hebben om zich bezig te houden met meer dan voetbal alleen. ‘Dat gaat allemaal thuis achter de laptop.

‘Voetballers hebben
toch zeeën van tijd in
vergelijking met veel
andere mensen?’
Iedere donderdag krijg ik les van een docent die in
beeld komt als ik me online aanmeld, we doen het
met een groepje spelers waaronder jongens als Virgilio Teixeira en Frank van Mosselveld. Meestal zijn
de lessen op donderdagavond maar het is allemaal
ontzettend flexibel. Het is speciaal opgezet voor voetballers zodat je niet allerlei lessen hoeft te missen
als je met je club moet spelen. Meer dan tien uur per
week ben ik er niet aan kwijt en het zorgt er gewoon
voor dat ik me naast het voetbal ook verder kan ontwikkelen.’

foto: adrie mouthaan

Raymond Atteveld noemt hem een spons, een jongen die alles opzuigt. Een jongen met veel zelfkritiek, soms iets teveel. Serieuze mensen tenderen
vaak snel naar piekeren. Perfectionisme. Janssen
weet er alles van: ‘Vooral bij vvv had ik daar last
van’, zegt de middenvelder. ‘Ik dacht te negatief over
mezelf en daardoor blokkeerde ik in het veld. Bij
Roda JC ben ik gaandeweg het seizoen gegroeid en
nu merk ik dat het beter gaat. Met dank aan Atteveld
en Joost Leenders, een personal coach waarmee ik
één keer in de drie weken over diverse zaken praat.
Dat helpt. Met Joost werk ik al langer. Middels persoonlijke ontwikkelingplannen stellen we mijn doelen en kijken we wat er voor nodig is om te bereiken
wat ik wil. Zo is het zaak constanter te worden in
mijn prestaties. Persoonlijk hoop ik wat meer brutaliteit te tonen in het veld. Dwingend zijn, dat wil ik.
Vroeger was ik nogal verlegen, maar dat wordt langzaam minder. Een teken dat ik me ontwikkel. Topvoetballers zijn nooit bescheiden. Al moet het niet
omslaan naar arrogantie. Daar waak ik voor.’

•
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Luuk de
In het spoor van oudere
14
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foto: eric verhoeven

Jong

Het ouderlijke huis van Luuk de Jong
grenst letterlijk aan de Vijverberg,
het stadion van De Graafschap.
Vanuit de achtertuin kan de jonge
spits lopend naar zijn werk. ‘Puur
toeval dat we hier zijn komen wonen’,
grinnikt de pas achttienjarige Luuk
de Jong, terwijl hij uitkijkt op het
onderkomen van de Superboeren.
Samen met zijn anderhalf jaar
oudere broer Siem (van Ajax) streek
hij dertien jaar terug neer in deze
idyllische omgeving. Het gezin van
George de Jong en Loekie Raterink,
twee befaamde internationals uit
het volleybal, wilde terug naar
Nederland.

broer Siem
april 2009
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Luuk de jong met zijn
begeleider louis laros
foto: eric verhoeven

LEX MULLER

D

e gebroeders Siem en Luuk de Jong
stammen uit een sportieve familie. Moeder Loekie zweefde zo’n
negentig interlands naar het net,
vader George kwam tot 35 caps.
Het volleybal lokte beiden naar Zwitserland, waar
Loekie zich inzette voor Lausanne en Luzern. Met
deze club vierde ze ook de landstitel. Ze stopte op
haar 35ste, met een laatste kampioenschap in een
lagere divisie bij Montreux.
Vader George vergezelde zijn vrouw naar Zwitserland, als trainer-speler van Zürich. Hij coachte vervolgens een universiteitsteam, dat als promotie van
het bergdorp Leysin een ambitieus volleybalprogramma had uitgestippeld, hetgeen resulteerde in
zes landstitels. Hij trad als directeur in dienst van
de FIVB, de in Lausanne gehuisveste internationale volleybalbond. Vijf jaar hield hij de interessante
maar ook lastige samenwerking met Ruben Acosta,
de excentrieke dictator uit Mexico, vol. In 1994 had
hij genoeg van de baan en het op zich avontuurlijke
leven in Zwitserland.
Siem (28 januari 1989) en Luuk (27 augustus
1990) werden in het ziekenhuis van Aigle geboren
en dartelden door hun eerste jaren in het hogerop
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gelegen skidorp Leysin. ‘Van Zwitserland herinner
ik me niets meer. Ik kon wel perfect Frans praten, zeiden mijn ouders. Ik ben dat helemaal kwijt
geraakt’, bekent Luuk de Jong, die in 1995 naar
Nederland verhuisde.
George en Loekie de Jong betrokken een huurhuis
in de wijk De Huet van Doetinchem. De twee zonen
verkozen het voetbal boven het volleybal en gaven
zich als lid op bij het nabije DZC’68. De zaterdagclub op Sportpark Zuid begroette Luuk de Jong een
jaar na de komst van Siem. Al na een jaar kocht
vader George, onbezoldigd bestuurslid van de Doetinchemse volleybalclub Orion en commissaris bij
De Graafschap, de knusse villa op luttele afstand
van de bvo uit Doetinchem.
De Graafschap scoutte eerst Siem en een jaar
nadien Luuk. ‘Ik was tien en ging als D-junior over
naar De Graafschap. Maar er was nog geen D-jeugd
bij De Graafschap en daarom kwam ik in de C 2
terecht’, vertelt Luuk de Jong over de even logische
als onvermijdelijke overgang naar de “buren”.
De spits van origine moest in de jeugd van De
Graafschap een stapje terug naar de positie van
nummer tien. ‘We hadden ook nog andere spitsen.
Met mijn loopvermogen en goede diepgang werd
ik op tien gezet. Ik was al redelijk lang en kon goed
koppen. Als er een lange bal op mij werd gespeeld,
kon ik de bal doorkoppen naar de spits’, zo volgde

Luuk de Jong de instructies op van zijn toenmalige
trainer Andries Ulderink (nu Go Ahead Eagles). Pas
bij de A-junioren schoof Richard Roelofsen, hoofd
opleidingen, hem terug naar de aanval.
Anders dan zijn broer Siem, van nature een pure
middenvelder, aardt Luuk de Jong het best in de
voorhoede. Inmiddels 1.88 meter lang en uitgegroeid past hij zowel in een systeem met twee of drie
spitsen. ‘Ik vind allebei wel fijn. Met drie spitsen kan
ik gebruikmaken van mijn kopkracht, met twee spitsen gaat het meer om het lopen en bewegen, en dat
ligt mij ook wel. Persoonlijk denk ik dat het sterkst
ben als aanspeelpunt in een aanval met drie spitsen.’
In zijn jeugd scoorde Luuk de Jong eens 33 keer in
de D-tjes. Maar in de eredivisie moet hij vanzelfsprekend nog volop wennen aan het hogere tempo
en snelheid van handelen. ‘Ik moet nog een hoop
leren. Van de A-jeugd naar de eredivisie is fysiek
zo’n groot verschil.’ Bedenk dat hij nog altijd de leeftijd heeft van een A-junior. Hij komt ook kracht te
kort in vergelijking met zijn broer Siem. ‘Siem is
breder en lichamelijk sterker. Dat heeft hij van onze
vader.’ Siem de Jong verruilde al medio 2005 De
Graafschap voor Ajax en profiteerde in Amsterdam
van de opgevoerde eisen in de hardere leerschool.
Sinds zijn entree in het eerste elftal van De Graafschap schortte Luuk de Jong, verstandig wakend
voor overbelasting, de krachttraining voorlopig op,
maar wil die aan het einde van het seizoen zo snel
mogelijk weer oppakken. ‘Ik ben meer vermoeid na
de wedstrijd. Ik voel de wedstrijd duidelijk in mijn
benen’, aldus de jongeling die pas voorbije zomer
naar de hoogste selectie promoveerde. Trainer Henk
van Stee bundelde alle kandidaten voor het eerste en
tweede in een bont gezelschap. De talentvolle spits
werd vooralsnog ingedeeld bij het tweede.

Op 7 november, bijna twee maanden voor de winterstop, nam Luuk de Jong voor het eerst plaats op de
reservebank. Toen, thuis tegen NAC, mocht hij zelfs
in de 78ste minuut invallen voor Peter Jungschläger.
Nadien zou hij voor elke wedstrijd worden opgeroepen voor de groep. Uit tegen Heerenveen, op 13
december, kreeg hij voor de tweede keer een kwartier speeltijd.
Hij vloog ook mee naar het trainingskamp in Turkije. De trainer testte hem uitvoerig als potentiële partner van Ben Sahar, de van Chelsea gehuurde
aanwinst uit Israel. ‘Hij was een beetje aan het zoeken naar koppeltjes. Er is van alles uitgeprobeerd.
De trainer was ervan overtuigd dat Sahar en ik het
beste voorin konden spelen.’ Bij de hervatting, op 17
januari thuis tegen Willem II, draafde Luuk de Jong
op in de basis, met Sahar meer op links en Joep van
den Ouweland op rechts, en Jason Oost op tien. De
offensieve tactiek sorteerde in een uiterst waardevolle en nuttige zege van 1-0.
Alleen uit tegen FC Utrecht leunde Luuk de Jong
de lange anderhalf uur inactief achterover in de
dugout. ‘Dat was op een woensdagavond en de
derde wedstrijd in een week. De trainer was van

‘De trainer was ervan
overtuigd dat Sahar
en ik het beste voorin
konden spelen’

foto: eric verhoeven
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‘Ik heb een goed gevoel
bij Twente. Het is voor
mezelf de perfecte club’
de jong in actie
tegen psv
foto: eric verhoeven
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mening dat ik soms rust nodig had. Hij wilde me
rustig brengen.’ Voor de rest prijkte zijn naam telkenmale in de basisformatie van De Graafschap.
Veelal als centrale spits, met Sahar op links en Steve de Ridder of Van den Ouweland op rechts. Tegen
FC Twente betaalde dat vertrouwen zich uit in zijn
eerste goal (2-1 met een kopbal, later toch nog 2-2).
Mede door de schrale prestaties galmde en echode de kritiek op de trainer steeds luider door de Vijverberg. Van Stee belegde een stemming onder de
spelers. Triomfantelijk informeerde hij het bestuur
en de directie dat de selectie hem nog altijd unaniem en loyaal steunde en dekte, en zijn visie deelde. ‘Dat klopte wel. Wij vonden als team dat het niet
uitmaakte wie er voor de groep stond. Wij waren
niet goed bezig en functioneerden niet goed als
team. Wij hebben er met elkaar over gesproken en
wij waren van mening dat het meer aan onszelf lag.’
Desondanks zegde De Graafschap, twee dagen voor
de uitbeurt tegen Roda JC op 28 februari, het contract met de Rotterdammer op. Assistent Darije Kalezic nam de opdracht over om de dreigende degradatie
proberen te verhinderen. ‘Hij heeft regeltjes over discipline en verantwoordelijkheid aangescherpt. Ik heb
nog gewoon mijn plekje. Hij wil wat meer aanvallend
spelen.’ Met permanent drie spitsen, waarbij Luuk de
Jong een week na de breuk met Van Stee tegen Heracles (1-0 winst) zijn tweede doelpunt liet noteren in
het logboek over deze bewogen competitie.

april 2009

De doorbraak van Luuk de Jong, weer zo’n belofte uit de provincie, dendert dynamisch door. April
2008 tekende hij zijn allereerste contract, in het bijzijn van Louis Laros (VVCS). Samen gingen ze voor
drie jaar. De toekomst immers hulde zich in een
langzaam optrekkende mist van onvoorspelbare
mogelijkheden. Nog geen kwart jaar later debuteerde hij in het eerste, waar hij onderwijl oudgediende Geert den Ouden in de richting van zijn pensioen stuurde. ‘De warmte van de club bevalt me
goed. De Graafschap is een mooie, warme club. Als
groep staan we dicht bij elkaar. De steun tijdens de
wedstrijden is prachtig. Ik ken onderhand werkelijk
iedereen bij de club.’
Niettemin vliegt Luuk de Jong, in navolging van
zijn broer Siem, na negen jaar uit naar een club met
meer kwaliteit en betere kansen. Hoewel hij pas een
half jaar op het repertoire van de eredivisie staat,
laaide er al voldoende belangstelling op. FC Twente,
Heerenveen en FC Utrecht benaderden zaakwaarnemer Laros officieel en vroegen om een onderhoud.
Van de eerste twee clubs werd het verzoek ingewilligd. ‘Ik heb zitten twijfelen. Bij beide clubs krijgen
jonge spelers de kans zich verder te ontwikkelen. In
overleg met Louis (Laros) en mijn vader heb ik voor
Twente gekozen.’
Met als consequentie dat hij, ook alweer in het
spoor van zijn broer, het ouderlijke huis zal verlaten en straks op zichzelf gaat wonen. Siem de Jong
pendelde twee jaar op en neer van Doetinchem
naar Amsterdam, maar vestigde zich opgelucht
in Amstelveen en bezoekt af en toe zijn familie in
het verre oosten. ‘Bij Twente oogde het allemaal
zeer professioneel, vooral wat betreft de persoonlijke begeleiding van jonge spelers. Ik heb een goed
gevoel bij Twente. Het is voor mezelf de perfecte
club. Als de club zich zo ambitieus ontwikkelt, hoop
ik me daar ook te kunnen ontwikkelen.’ Het was
ook de reden waarom hij de interesse van andere
clubs afwimpelde.
Een contract van drie jaar, met een optie voor nog
een seizoen, is inmiddels tot in alle details uitgewerkt en beklonken. De gelimiteerde transfersom
was bekend en alleszins betaalbaar. ‘Ik wil me ontwikkelen als voetballer. Die kans krijg ik bij Twente. Misschien kom ik het eerste jaar weinig toe aan
spelen.’
Datzelfde voorgevoel bekroop Luuk de Jong voor
zijn eerste seizoen bij De Graafschap. ‘Ik heb me
helemaal gericht op voetbal. Ik was van plan te studeren, maar dat voornemen stelde hij uit in het
belang van zijn carrièreplanning als neo-prof in
het betaalde voetbal. ‘Je hebt allemaal dromen. Als
jochie ooit het eerste halen, later bij Barcelona of
Arsenal te gaan spelen. Ik heb plezier in het voetbal.
Ik wil proberen zo hoog mogelijk te komen. Ik wil
keihard werken en dan zien we wel waar we uitkomen’, zo valt vooral de nuchtere en praktische instelling op van Luuk de Jong, overduidelijk afkomstig
uit een met topsport getrouwd gezin.

•
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VVCS in het
Stichting Roda JC
kan spelers bij FC
Limburg houden

de Stichting Roda JC zal blijven bestaan”, vervolgt Everard zijn verhaal. “En daar vallen de spelers van
Roda onder. Dus de Europese richtlijn is in dit geval niet van toepassing voor de spelers van Roda. En
bij Fortuna lopen alle spelerscontracten af, alleen Angelo Simone heeft een doorlopend contract.
Voor hem geldt dit dus wel.”

•

www.voetbalprimeur.nl
4 februari 2009
De mogelijke komst van FC Limburg heeft waarschijnlijk weinig gevolgen voor het te vormen
team. Eerder werd bekend dat
spelers transfervrij zouden kunnen
vertrekken, maar daar heeft Roda
JC zich tegen ingedekt.
Bij een overname of samensmelting van ondernemingen is
het volgens een Europese richtlijn
mogelijk om als werknemer zonder
enige belemmering over te stappen naar een ander bedrijf. In het
geval van een FC Limburg is er een
samensmelting tussen Roda JC
en Fortuna Sittard.
Louis Everard, directeur van
spelersvakbond VVCS, geeft een
uitleg over de situatie aan VI.
“De contracten eindigen dan van
rechtswege, automatisch dus, ter
voorkoming van dwangarbeid. Dat
werknemers niet tegen hun zin
ergens anders tewerkgesteld worden. Maar dat gaat alleen op als er
een geheel nieuwe identiteit ontstaat, dus in deze situatie: dat beide rechtsvormen, te weten Roda
en Fortuna, verdwijnen.”
“Maar wij gaan er vanuit dat
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What next for
retired players?

make their investment pay off.
Two projects are particularly
interesting. The first is interactive
and involves retiring players
undergoing knowledge and
personality tests. On the basis of
the results, an expert discusses
possible careers with the player
concerned, sometimes involving
training, depending on the
individual. The VVCS Academy
provides communication training,
while al well known Dutch college
offers an online course that they
can follow in their own spare time
– they are past the age of sitting
behind a schooldesk. They receive a
diploma after four years. Eighteen
players al already following this
relatively new programme.

•

UEFA Direct
februari 2009
The Dutch Professional
players’ association (VVCS) is
particularly dynamic, believing
that “turning the page is
sometimes hard” but stressing
that there are no real social
difficulties in the Netherlands,
even though players turn
professional at a very early age
and never have to look for
work because they are courted
by their clubs. They have no idea
how to write a CV or what to say
in an interview. Similarly, you
cannot open a café without
training because the café needs
to be managed. Patrick Kluivert
owns a restaurant, but not all
players are as famous as him and
many have to work very hard to

Aanpak tegen
agressie op het veld
AD Sportwereld
5 maart 2009
,,Het is vijf voor twaalf,’’ erkent
Edu Jansing, directeur van de
Stichting Meer dan Voetbal.
,,De samenleving verhardt, dat
geldt helaas ook voor het voetbal.
Niet alleen bij de profs, maar eveneens bij de amateurs. Sportiviteit
en respect zijn vaak ver te zoeken.
Uitwassen als verbaal of lichamelijk geweld, vernieling, en diefstal

komen met enige regelmaat voor
op de Nederlandse voetbalvelden.
De Stichting waagt een serieuze
poging de normen en waarden terug
te brengen binnen het voetbal.
Met steun van Michael van Praag,
bondsvoorzitter van de KNVB, Henk
Kesler, directeur betaald voetbal en
Ruud Bruijnis, voorman van de amateursectie van de voetbalbond, wil
de Stichting nog vóór de start van
het komend voetbalseizoen met alle
betrokkenen duidelijke afspraken
maken over gedragsregels binnen en
buiten het speelveld.
Jansing: ,,Dit initiatief wordt
breed gesteund. Het staat zelfs
hoog op de prioriteitenlijst van het
beleidsplan van de KNVB. We
lopen nu van incident naar
incident. Een gemeenschappelijke
visie ontbreekt. De agressie binnen
en buiten de lijnen loopt de
spuigaten uit. Weliswaar groeit het
aantal incidenten volgens een
recent onderzoek van het Sociaal
Planbureau niet, maar wij vinden
dat de wanordelijkheden rond het
voetbal, zeker binnen en rond de
lijnen, alle perken te buiten gaat.’’
Alle partijen in het voetbal
delen die visie van de Stichting. De
KNVB, de vakbonden voor spelers
(VVCS), trainers (CBV) en scheidsrechters, maar ook de overkoepelende organisaties voor clubs uit de
eredivisie (ECV) en de eerste divisie
(ECD), willen een serieuze bijdrage leveren aan de verbetering van
het klimaat rond het voetbal. Eind
februari kwamen al die geledingen
voor de achtste maal bijeen sinds
de Stichting van Jansing in september vorig jaar dit item hoog op de
agenda plaatste.

•

nieuws
Spits wordt
schoonmaker
Revu nr. 10
04 t/m 10 maart

Teixeira maakt
seizoen bij ADO
Den Haag af
www.nu.nl
18 februari 2009
De arbitragezaak tussen
Virgilio Teixeira en ADO Den
Haag is van de baan. Speler en
club hadden woensdag overleg
over de situatie van de verdediger
bij de Haagse eredivisieclub.
Dat leidde tot de voor beide
partijen acceptabele uitkomst dat
de 35-jarige Teixeira als volwaardig
selectielid het seizoen bij ADO Den
Haag afmaakt.
De club liet woensdag weten dat
de partijen betreuren dat “ten
onrechte de indruk is ontstaan dat
Teixeira het niveau van betaald
voetballer niet aan zou kunnen”.
Teixeira was door trainer André
Wetzel begin januari uit de selectie
gezet. De verdediger kwam niet in
de plannen van Wetzel voor en zou
fysiek ook tekortkomen. Teixeira
spande vervolgens een arbitragezaak aan. Het gesprek van
woensdag vond plaats tussen
trainer André Wetzel en Serge
Rossmeisl (Federatie Betaald
Voetbal Organisaties) enerzijds en
Louis Everard, Wil van Megen
(beiden van spelersvakbond VVCS)
en Teixeira anderzijds.

•

Niet iedereen heeft een opleiding, laat staan een eigen bedrijf.
Zij komen in een gat terecht en
kloppen aan bij de VVCS. Hesp: ‘Wij
vragen een uitkering aan voor onze
leden en bieden ze een plek in het
VVCS-team’.
Dit ‘werklozenteam’ speelt in de
seizoensvoorbereiding oefenwedstrijden. Scouts komen af op die
duels; vorig seizoen leverde het
negen van de 30 spelers een
clubcontract op. Hoe het komende
zomer gaat, is nog onzeker. Voor
hen die de werkeloosheid niet
weten te ontvluchten, gaat stap
drie van start: het re-integratietraject. Actieve begeleiding op weg
naar een tweede carrière, waarbij
de VVCS al zijn contacten
aanspreekt om de ooit zo
getalenteerde voetballer aan een
echte baan te helpen.
De ene speler laat de zaken op
zijnbeloop, een ander investeert in
zijn toekomst. Op dit moment
nemen Cedric van der Gun, Joost
Broerse, Willem Janssen en dertien
anderen deel aan een geaccrediteerde hbo-opleiding van de VVCS.
Hesp: ‘Voetballers willen wel
“iets anders” maar weten vaak niet
hoe en wat. De VVCS Academy
biedt daarin uitkomst. Een docent
geeft ze les via internet. De spelers
zien hem en kunnen zelfs hun
vinger opsteken. Hun opdrachten
en stages vervullen ze bij de club

waar ze onder contract staan.’
En de voetballers met mavo? ‘Die
krijgen vanaf september een kans,
dan start een vergelijkbare
opleiding op mbo-niveau.’

•

Belastingaangifte
2008 voor VVCS
leden
www.vvcs.nl
2 maart 2009
De VVCS biedt haar leden nu de
mogelijkheid om tegen een zeer
scherp tarief van € 100, - hun
belastingaangifte 2008 te laten
invullen.
Sinds een aantal jaren heeft de
VVCS een uitstekende relatie met
belastingadvieskantoor Punt & Van
de Weerdt. De adviseurs van het in
Den Haag gevestigde kantoor
voorzien inmiddels een grote groep
professionele voetballers van de
broodnodige adviezen en hulp bij
financiële en fiscale kwesties, zodat
zij zich vooral kunnen focussen op
hun voetbalcarrière.
Tegen een scherpe prijs, € 100,voor een normale aangifte en
€ 150, - voor een uitgebreide
aangifte, kunnen onze leden hun
aangifte volledig laten invullen door
specialisten op financieel- en fiscaal gebied. Je kunt je stukken uiteraard per post toezenden, waardoor
afstand geen obstakel hoeft te zijn.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met de VVCS (tel.
023-5546930) of met Stef Bekker
belastingadviseur bij Punt & Van de
Weerdt (tel. 070-3025825).

•
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Recente ontwikkelingen rond

doping
in het professionele voetbal
Hoewel er tot voor kort weinig nieuws te melden
viel waar het gaat om doping, is er in dit jaar een
hoop om te doen in het betaalde voetbal.

mr. Wil van Megen

H

oewel er tot voor kort weinig
nieuws te melden viel waar
het gaat om doping, is er
in dit jaar een hoop om te
doen in het betaalde voetbal.
In Italië was er commotie om spelers die
niet tijdig bij de dopingcontrole verschenen
na een wedstrijd. In Duitsland was er een
vergelijkbaar geval aan de orde en in Nederland werd een speler geschorst vanwege het
gebruik van cannabis.
De meeste aandacht was er echter rond de
per 1 januari 2009 ingevoerde out-of-competition controles, met voor spelers daaraan
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gekoppeld het verstrekken van de zogeheten “whereabout information”.
Sinds de invoering van dopingcontroles
in het betaalde voetbal, zijn er maar weinig
gevallen met een positieve uitslag bekend.
Zeker wanneer de resultaten die te maken
hebben met de zgn. recreatieve drugs buiten beschouwing worden gelaten, is de score uiterst laag te noemen. De meest voor de
hand liggende reden is dat je van een pilletje niet beter gaat voetballen. Je zult het toch
echt van trainen moeten hebben. Het blijkt
dat de meeste spelers en hun begeleiders
daarvan doordrongen zijn.
Toch is de voetbalwereld recentelijk opgeschrikt door een aantal gebeurtenissen die
veel indruk maakten.
De Italiaanse zaak

Een tweetal spelers van Brescia, Daniele
Mannini and Davide Possanzini waren door
loting aangewezen voor een dopingcontrole
na een wedstrijd van hun club. Door omstandigheden buiten hun schuld kwamen ze 20
minuten later dan de bedoeling was bij het

dopingstation. De uitgevoerde tests waren
negatief. Vanwege het te laat komen volgde
er toch een tuchtzaak. De Italiaanse voetbalbond heeft de spelers geen straf opgelegd,
maar dit is later door het Italiaanse Olympisch Comité coni omgezet in een schorsing voor 15 dagen.
Op basis van de reglementen hebben
zowel fifa als wada (de wereldwijde dopingorganisatie) het recht om tegen een oordeel
van een nationaal orgaan op te komen en de
zaak voor te leggen aan het internationaal
sportarbitrage tribunaal cas in Lausanne.
FIFA voelde hier niets voor, maar wada
wel. In de zaak voor het cas eiste wada een
straf van twee jaar schorsing. Deze straf is
gelijk aan die voor een positieve test op een
prestatiebevorderend middel dat op de lijst
van wada staat.
De geëiste straf ging het cas te ver, maar
er volgde wel een schorsing voor de duur
van een jaar! Voor de Italiaanse profspelers
was deze uitspraak aanleiding voor actie: de
eerstvolgende wedstrijden begonnen een
kwartier later dan het geplande tijdstip.
Voorlopig heeft deze actie nog niets opgeleverd, behalve het besef dat je voor een
heel kleine misser een zeer lange schorsing kunt krijgen. Het laatste woord over
deze zaak is nog niet gezegd, maar voor de
betrokken spelers ziet het er niet best uit.
Tegen een uitspraak van het cas valt maar
weinig te ondernemen.
De Duitse zaak

Nog voordat de einduitspraak in de Italiaanse zaak er was, deed zich in Duitsland een
vergelijkbaar geval voor. Hoffenheimspelers
Andreas Ibertsberger and Christoph Janker
verschenen eveneens te laat bij de dopingcontrole en werden daarvoor vervolgd door
de Duitse voetbalbond dfb.
De Duitse spelers lijken er echter beter
van af te komen dan hun Italiaanse collega’s. Het oordeel van de Duitse tuchtcommissie is dat de spelers geen enkel verwijt valt te maken van hun late komst bij
de dopingcontrole en daarom niet bestraft
hoeven te worden. Mogelijk worden er nog
wel maatregelen tegen de club genomen
vanwege het niet doorgeven van de lotingsresultaten voor de dopingcontrole aan de
betreffende spelers. Het is nu afwachten of
fifa en wada nog iets gaan ondernemen of
dat ze het hierbij zullen laten.
In Nederland

Gelukkig heeft zich in Nederland nog geen
misverstand voorgedaan zoals in Italie en
Duitsland. Wel werd De Graafschap-speler
Purrel Fränkel bij een dopingcontrole betrapt

op sporen van cannabisgebruik in zijn urine. Op zich is het dubieus dat cannabis op
de dopinglijst staat. Van een prestatiebevorderend effect is immers geen sprake. Tot
een aantal jaren geleden werd er in Nederland zelfs niet op dit product gecontroleerd
bij doping tests omdat gebruik van cannabis op geen enkele wijze strafbaar is. Waarom de Tuchtcommissie van de knvb tot een
maand schorsing heeft besloten is overigens
niet duidelijk. Op basis van de wada-regels
kan bij een eerste overtreding worden volstaan met een waarschuwing. Wat de overwegingen zijn geweest om Fränkel meer straf
op te leggen dat het minimum is niet helder
geworden. Overigens kan een tweede (cannabis)overtreding wel leiden tot een behoorlijk
zware schorsing. Het is dus oppassen geblazen met hasj en marihuana omdat de sporen
van gebruik nog dagenlang in de urine kunnen worden teruggevonden. Het feit dat er
in de vrije tijd, of dagen geleden is gerookt,
helpt je niet veel verder. Indien de stof in je
urine wordt gevonden bij een dopingtest, dan
ben je positief en kun je bestraft worden.

‘Er wordt zelfs
gesproken
over een
heksenjacht’
Nieuwe ontwikkelingen

Tot voor kort waren dopingcontroles in het
voetbal beperkt tot tests uitgevoerd na de
wedstrijd. In andere sporten, zoals atletiek
en zwemmen, werd al langere tijd ook buiten de wedstrijden om gecontroleerd: de
out-of-competition testing. Om buiten de
wedstrijden om gecontroleerd te kunnen
worden, moeten de hiervoor aangewezen
sporters aan de dopingautoriteiten aangeven waar zij zich de komende drie maanden
zullen bevinden tussen 06.00 uur ’s morgens en 23.00 ’s avonds. Voor een bepaald
uur per dag moet specifiek de verblijfplaats
worden aangegeven. Dat uur wordt het
“time slot” genoemd. Bij het missen van
drie controles binnen het time slot kan een
schorsing volgen van 1 tot 2 jaar en dat kan
best heftig genoemd worden.
Vanuit de voetbalwereld zijn er diverse
bezwaren geuit tegen deze wijze van contro-

leren. De gebruikte argumenten zijn onder
meer dat voetbal een teamsport is en er
dus zou kunnen worden volstaan met controles na afloop van de training, waarbij de
club – en niet de individuele speler- de verantwoordelijkheid heeft om door te geven
waar en wanneer er getraind wordt. Door
deze wijze van controleren kan de doelstelling ook gehaald worden, zonder onnodige
inbreuken op het privé-leven van een speler.
Ook worden door deze controle-methodieken diverse mensenrechten geschonden.
In België is er door een aantal sporters,
waaronder voetballers, een procedure opgestart tegen de manier van controleren. Een
uitspraak wordt voor de zomer verwacht.
Omdat de kans groot is dat de manier van
testen in strijd is met privacywetgeving,
met name de Wet Bescherming persoonsgegevens wpb, is er namens de Nederlandse spelers door de vvcs een klacht ingediend
bij het College Bescherming Persoonsgegevens, dat toezicht houdt op een correcte
naleving van de wet. Ook in andere Europese landen zijn vergelijkbare klachten ingediend. In Noorwegen heeft dit al geleid
tot het stoppen van de out-of –competition tests. Van de Nederlandse autoriteit is
bericht ontvangen dat het onderwerp hoog
op de agenda staat van de Europese privacyautoriteit en dat er op korte termijn uitsluitsel zal volgen omtrent de toelaatbaarheid
van deze regels. De verwachting is dat deze
manier van testen niet door de beugel kan.
Inmiddels heeft ook de fifa aan wada
gemeld de out-of-competition tests in de
huidige vorm niet te accepteren. Er wordt
zelfs gesproken over een heksenjacht.
De uefa heeft aangegeven dat het testen
in de vakantieperiode achterwege moet blijven. Dat standpunt vindt steun in de Europese arbeidstijdenrichtlijn waar de werknemer een ongestoorde vakantieperiode van
20 dagen moet worden gegund. Ook de
beschikbaarheid van 06:00 uur tot 23:00
lijkt op basis van deze richtlijn aanvechtbaar.
De toekomst

Te verwachten valt dat de rust in het voetbal pas weerkeert zodra er waarborgen zijn
dat spelers niet voor administratieve futiliteiten langdurig geschorst kunnen worden en zij geen slachtoffer kunnen worden
van opdringerige dopingcontroleurs die hen
zelfs van hun bed mogen lichten om een
test uit te voeren. De vvcs volgt de ontwikkelingen op de voet en zal waar mogelijk actie
ondernemen om zo snel mogelijk te komen
tot een aanvaardbaardere situatie.

•
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Aanvoerders beoordelen
de Nederlandse velden
Hoe is het gesteld met de velden na de lange
winter? Wie is er koploper in de verkiezing
van beste veld van Nederland? De aanvoerders
hebben, na een strenge vorstperiode en
regelmatig slechte weersomstandig heden,
hun cijfers gegeven.

Er zijn inmiddels 27 speelronden gespeeld
en niet alleen de voetbalcompetitie komt in
een beslissende fase maar óók de verkiezing
van het beste veld van de ere- en eerste divisie 2008/2009! Daarom zal er hieronder
wél een tussenstand gegeven worden, maar
zonder gemiddeld cijfer om de spanning er
nog even in te houden.
Uit de gegeven cijfers blijkt duidelijk dat
veel velden gedurende de winterperiode
behoorlijk aan kwaliteit hebben ingeboet.
De lange vorstperiode heeft ook de discussie heropend over het wel of niet spelen
op bevroren velden. Het gros van de spelers vindt het onverantwoord om te spelen
op een bevroren veld, zelfs als dit is goedgekeurd door de scheidsrechter. Naast de
vergrote kans op blessures is de amusementswaarde van dergelijke wedstrijden
beduidend lager en is de uitslag meer gebaseerd op de factor geluk dan op de kwaliteiten van een team.

W

ekelijks stromen de
sms-berichten binnen
bij vvcs-voorzitter
Danny Hesp. Inmiddels is het bij de
aanvoerders een gewoonte geworden om
na het weekeinde een sms te sturen met
hun beoordeling, vaak aangevuld met een
constructieve opmerking over het veld.

Een tussenstand
Eredivisie
1
2
3

PSV
Feyenoord		
AZ

18

De Graafschap

Eerste divisie
1
2
3
20

VVV Venlo			
FC Den Bosch
		
RKC Exelcior20
AGOVV

Opvallende conclusie tot nu toe is, dat bij
de velden waar gebruik wordt gemaakt van
zogenaamde ‘groeilampen’ de beoordelingen gedurende de wintermaanden onveranderd ‘goed’ tot ‘heel goed’ zijn gebleven.
Dit in tegenstelling tot velden waar geen
gebruik werd gemaakt van deze methode.
Hier zijn de beoordelingen door de aanvoerders soms dramatisch gekelderd.
De beoordeling van de kunstgrasvelden
bleef gedurende de wintermaanden vrijwel
onveranderd. Alhoewel ook deze velden tijdens vorst en sneeuw door spelers als zeer
gevaarlijk worden omschreven.
Als begin mei de laatste competitieronde
gespeeld is, dan zal de VVCS de winnaar
bekend maken van het beste veld van Nederland. Dit keer zal niet de aanvoerder van het
elftal, maar de greenkeeper de persoon zijn
die de prijs in ontvangst mag nemen. Hij is
tenslotte degene die verantwoordelijk is voor
deze prestatie en zal dan ook op een passende wijze geëerd worden.

•
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“Wherever I lay my hat,
that’s my home”
Daar waar je woont, daar betaal je belasting. Vrij vertaald naar
de grote hit van Paul Young.

A

ls je in Nederland woont betaal
je in Nederland belasting over
al je inkomsten, ongeacht waar
dat verdiend is. Een onbeperkte
belastingplicht. Nederland heft dan
op basis van het ‘woonlandbeginsel’. Je kunt ook
in Nederland beperkt belastingplichtig zijn. Denk
aan de buitenlander die in Nederland een bron
van inkomen heeft. Er is slechts inkomstenbelasting verschuldigd over het Nederlands inkomen.
Nederland als bronland. De fiscale woonplaats
speelt dus een grote rol in het belastingrecht. Immers, woonplaats Nederland brengt een onbeperkte belastingplicht met zich.
De fiscale woonplaats kan een twistpunt tussen de
Belastingdienst en de belastingbetaler zijn, zeker als
de belangen groot zijn. Partijen komen daar vaak
niet uit, zodat de gang naar de rechter onvermijdelijk lijkt. Iedereen zal zich de in de media breed uitgemeten casus van Guus Hiddink kunnen herinneren. Wat was nu zijn fiscale woonplaats?
De rechter sluit dan aan bij de feitelijke omstandigheden voor het antwoord op de vraag waar iemand
fiscaal woont. Belangrijke handvatten voor hem
daarbij zijn het hebben van een duurzame woning,
waar woont het gezin, waar gaan de kinderen naar
school, lidmaatschappen van lokale verenigingen,
etc. De lijst is niet limitatief. Eén en ander in onderlinge samenhang bezien zal uiteindelijk moeten leiden tot de vaststelling waar de fiscale woonplaats
gelegen is.
Zoals gezegd, de belangen (lees: meer of minder belasting betalen) zijn vaak groot. Zo heeft
ook Guus Hiddink ervaren. Over deze zaak is in
de media veel zin, maar ook onzin geschreven.
En met de wijsheid van een achteruitkijkspiegel
in pacht, is het altijd makkelijk oordelen. Op deze
plaats voel ik mij dan ook niet geroepen nog eens
uitgebreid bij de Hiddink-casus stil te staan. De les
die eruit getrokken kan worden, is dat men zich
goed over het woonlandbeginsel moet laten informeren.

Als men namelijk denkt in het buitenland te wonen
met bijbehorende vriendelijke belastingdruk, kan
het een onprettige ervaring worden als de rechter
uiteindelijk toch bepaalt dat de fiscale woonplaats
in Nederland gelegen is. Het is zaak om de spelregels te begrijpen en dan die keuze te maken, waar jij
een goed gevoel bij hebt. Waar jij van denkt dat je die
spelregels ook kunt naleven. En de adviseur die zijn
klant goed kent, zal hem vermoedelijk naar dat veld
sturen waarvan hij weet dat zijn klant zich daar thuis
op voelt. Dat geeft de grootste kans op (fiscaal) succes.
Na deze inleiding is de stap van fiscale woonplaats
naar feitelijke woning niet groot meer. Als je als
voetballer in Nederland van Club A naar Club B
getransfereerd wordt, dan zou dat met zich meebrengen dat je te maken krijgt met twee woningen
waarvoor je hypotheekrente moet betalen. Dubbele
hypotheeklasten.
De vraag is of je die dubbele lasten toch op je
inkomen in mindering kunt brengen. De fiscale regelgeving rondom de eigen woning is nogal
scherp ingezet. Je kunt maar één eigen woning met
dito hypotheekrenteaftrek hebben en geen twee (of
meer) eigen woningen. Gelukkig realiseerde de wetgever zich dat dit strenge standpunt bij verhuissituaties onwerkbaar uitpakt. Er is sprake van een eigen
woning indien je aannemelijk maakt dat de oude
woning leeg voor de verkoop staat.

Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker
of Edwin Arends,
beiden als belastingadviseurs werkzaam bij
Punt & Van de Weerdt,
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)

Je kunt dan gedurende maximaal 36 maanden de
hypotheekrente van die vorige woning aftrekken,
naast eventuele hypotheekrenteaftrek voor de nieuwe woning. Overigens, ook voor echtscheidingssituaties heeft de wetgever een vergelijkbare regeling
getroffen teneinde te voorkomen dat hypotheekrenteaftrek als gevolg van echtscheiding direct verloren
dreigt te gaan.
Tot slot, de aangifte inkomstenbelasting 2008 zal
tijdig moeten worden ingediend. Dankzij de samenwerking met de vvcs kunnen leden via ons kantoor
hun aangifte tegen scherpe tarieven laten invullen.
Twijfel jij of jouw aangifte wel fiscaal optimaal is,
neem dan contact met ons op.

•
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Nieuwe bestuu
Lex Muller

Wouter Gudde
Wouter Gudde verheugt zich op zijn rol als bestuurslid van de VVCS. ‘Ik
vind voetbal heel interessant. Ik zit nu bij de vakbond, waar ik alles kan
horen wat er in het voetbal speelt en wat een voetballer allemaal kan meemaken.’
De welbespraakte aanvoerder van RKC, straks op 5 augustus pas 25 jaar, is
gezegend met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kan hij in de vakbond alleen maar uitbouwen en versterken. Mede daardoor was hij op slag
enthousiast voor een functie in het bestuur van de VVCS. Vorig jaar zomer luisterde hij aandachtig en nieuwsgierig naar de uitleg van voorzitter Danny Hesp, die hem in feite al niet meer behoefde te overtuigen.
‘Dat gesprek was voor mij een bevestiging. Ik was al enthousiast. Het klonk allemaal heel interessant. Ik wist al snel dat
ik het hartstikke leuk zou vinden.’
De in Schiedam geboren en in Vlaardingen woonachtige
centrale verdediger meldde zich bijna twee jaar geleden
aan als lid van de VVCS. ‘Ik stond nog onder contract bij
Sparta en had Karel Jansen (SportPromotion) als zaakwaarnemer. Ik ben toen overgestapt naar Marc van Hintum (indertijd VVCS) en meteen lid geworden.’
Afkomstig uit de Feyenoord-jeugd, waar hij vier seizoenen meeliep, stak Wouter Gudde in zijn laatste jaar
als A-junior de Maas over naar Sparta. Maar ook in
zijn vierde seizoen op het Kasteel lukte het hem niet
een vaste basisplaats af te dwingen. ‘Er kwam weer
een nieuwe trainer bij Sparta. Ik had al een tijdje
het gevoel dat ik als het ware op een dood spoor zat.
Ik moest me weer opnieuw bewijzen en ik had daar
geen zin meer in. Vorig jaar, tijdens de winterstop,
wilde ik weg en mocht ik ook weg.’
RKC schonk hem wel de noodzakelijke waardering en warmte. In Waalwijk trof hij ook nog eens
Patrick van Diemen, al werkzaam voor de VVCS, en
een welkome adviseur voor hem bij zijn toetreding
tot het bestuur van de spelersorganisatie.

•

‘Ik wist al snel
dat ik het
hartstikke leuk
zou vinden’

foto’s: stefan mizee
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ursleden
Edwin Linssen
Als bestuurslid van de VVCS leert Edwin Linssen vooral de andere kant
van het voetbal kennen en doorgronden. ‘Ik kan nu meepraten en meediscussiëren over zaken die ik anders nooit meemaak. Bijvoorbeeld over
begrotingen, degradatie uit de eerste divisie en de play-offs. Ik wil zoveel
mogelijk kennis opdoen.’ Want de 28-jarige Limburger ambieert na zijn
actieve periode een baan als trainer in de voetballerij.
Edwin Linssen trad officieel op 1 januari toe tot het bestuur van de VVCS.
Maar al in september aanvaardde hij “zeer vereerd” de door voorzitter Danny Hesp aangeboden functie. ‘Ik kreeg van hem een telefoontje. Hij was
op zoek naar een bestuurslid. Hij dacht dat ik de goede persoon was
om het gat te vullen. Je vertegenwoordigt toch de spelers. Dat
lijkt me wel leuk, had ik meteen het idee.’
Al vanaf zijn zeventiende jaar maakt Edwin Linssen
trouw gebruik van de VVCS. ‘Ik heb altijd Sjef Blatter als zaakwaarnemer gehad. Ik heb van meet af aan
een goede band met hem gehad, ook op privé-gebied.’
Sjef Blatter secondeerde hem vijf tot zes keer bij het
opstellen van een (nieuw) contract en informeerde
hem ook uitvoerig over wat hij zoal kon verwachten
van zijn deelneming aan het bestuur van de VVCS.
De bij VVV doorgebroken middenvelder roestte
gedurende negen jaar bijna vast in Venlo: eerst vijf
seizoenen, en na een kort uitstapje naar Helmond
Sport nog eens vier jaar. Afgelopen zomer tekende hij, bijgestaan door Blatter, voor vier jaar bij
Roda JC. Het is logisch dat Edwin Linssen met
speciale aandacht de perikelen in Limburg (en
de bijna onvermijdelijke fusie met Fortuna Sittard) scherp in de gaten houdt en aanroerde bij de
VVCS. ‘Op de bestuursvergadering in februari is de
situatie bij Roda en Fortuna uiteraard aan de orde
geweest. En dan hoor ik dingen die ik niet wist’, aldus
de zeer betrokken afgezant uit het diepe zuiden.

•

‘Je vertegenwoordigt
toch de spelers’
april 2009
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VVCS ACADEMY

Scoor per 15 septem
beroepsopleiding Commercieel Medewerker / Junior Accountmanager. Deze opleiding levert de speler, bij voldoende resultaat,
minimaal een Mbo-certificaat op en, als hij
ervoor gaat, een volwaardig Mbo-diploma
op niveau 4. Tevens sluit deze opleiding naadloos aan op onze bestaande
Hbo opleiding waardoor je gemakkelijk verder kan studeren.
Drie leerwegen voor
één opleiding

I

n navolging van de in 2007 gestarte
online Hbo bachelor opleiding
Ondernemerschap, Business en
Innovatie breidt de vvcs haar
Academy op 15 september aanstaande uit met twee compleet nieuwe
online opleidingen op Mbo-niveau.

Hoe trots de vvcs al was op haar eigen
Hbo-opleiding, is zij nog trotser om nu ook
op een iets lager niveau de spelers te kunnen voorzien van opleidingen. De vraag
van de spelers was zo groot dat de VVCS de
afgelopen maanden intensief bezig geweest
om in deze behoefte te voorzien. Het resultaat is wederom uniek te noemen!
De vvcs biedt spelers vanaf 15 september
de unieke mogelijkheid om hun voetbalcarrière perfect te combineren met de erkende
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Je kunt zelf bepalen op welke
wijze je de opleiding wilt volgen. Heb je tijd genoeg om
2 dagdelen per week stage te
lopen, dan kun je kiezen voor
Bol deeltijd-opleiding (Bol staat
voor beroepsopleidende leerweg). Als je in het bezit bent van
een contract dan behoort ook het
Bbl traject tot de mogelijkheden (Bbl
staat voor beroepsbegeleidende leerweg). Wil je nog niet de verplichting van
een stage dan is de contractcursus de beste optie waarbij je in een later stadium alsnog via stage en wat extra inspanningen een
officieel Mbo-diploma kan behalen. Tussentijds overstappen van de ene opleidingsvariant naar een andere is 2 x per jaar mogelijk.
Behaalde resultaten neem je dan gewoon
mee.
Online lessen via de virtuele klas

De opleiding duurt 2 jaar en gedurende
deze opleiding ontwikkel jij jezelf tot een
vakbekwaam commercieel medewerker.
Net als bij de Hbo-opleiding worden de lessen gegeven via de virtuele klas. De virtuele klas is een klassikale lessituatie die je
thuis via internet aangeboden krijgt. Op een
vast moment in de week volg je een les van
ongeveer 2 uur. Hiervoor hoef je dus niet
naar een cursuslocatie te komen. Als deelnemer aan deze opleiding heb je de mogelijkheid om je mede-cursisten en docenten live te spreken (microfoon) en te zien
(webcam). De benodigde studiematerialen en opgenomen lessen zijn terug te vin-

ber ook op Mbo niveau!
den in de online bibliotheek. Daarnaast kun
je begeleiding krijgen van de docent zonder dat je daarvoor hoeft te reizen en kun je
online je studievoortgang volgen.
Om gebruik te maken van deze methodiek
dien je te beschikken over een computer
met internetverbinding.
Naast de online lessen bestaat de opleiding uit een achttal trainingsdagen
per jaar. Deze bijeenkomsten worden verzorgd op een centrale locatie in Nederland.
Toelatingseisen

Om tot deze opleiding toegelaten te worden moet je minimaal beschikken over een
diploma op het niveau van vmbo theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg.
Tijdens een intakegesprek wordt vastgesteld
of je over het noodzakelijke beginniveau
beschikt. Naast je eerder behaalde diploma
zijn vooral je inzet en motivatie van belang!
De kosten

Je betaalt uitsluitend nog de deelnemergebonden kosten van deze opleiding. Deze
kosten hebben onder meer betrekking op
het wettelijk cursusgeld en de leermaterialen. In totaal bedragen deze kosten ongeveer € 1190.- per opleidingsjaar. Leden van
de vvcs en deelnemers van het cfk krijgen
hierop nog een extra korting.
Interesse / meer weten?

De vvcs organiseert in samenwerking met
het Da Vinci College regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over deze opleiding.
Wil je hierbij aanwezig zijn, stuur dan een
mail naar Danny Hesp, voorzitter vvcs.
Binnenkort zal er een brochure beschikbaar
zijn die tevens met de volgende editie van
de Contractspeler in juli zal worden meegestuurd.

•

Je kunt Danny ook altijd even mailen of bellen.
email: d.hesp@vvcs.nl
telefoon: 06-12 80 70 38

Doordat de vvcs alle ontwikkelingskosten
en projectgebonden kosten voor zijn rekening neemt, blijven de kosten van de opleiding Commercieel Medewerker / Accountmanager voor jou als deelnemer binnen de
perken.

Deze opleiding levert
de speler, bij voldoende
resultaat, minimaal een
Mbo-certificaat op en,
als hij ervoor gaat, een
volwaardig Mbo-diploma
op niveau 4.
april 2009
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p uitnodiging van fifa sprak
Tummers namens de spelersvakbonden over kunstgras. Tummers:
‘We hebben de mening van de spelers opnieuw onder de aandacht
gebracht. Spelers geven nog altijd de voorkeur aan
natuurlijk gras. De veldwaarderingen die dit jaar in
Nederland na iedere wedstrijd door de aanvoerders
aan de vvcs worden doorgegeven, bevestigen dit
nog eens. Daarnaast blijven we ook aangeven dat
voetbal op kunstgras – hoewel sommige onderzoeken ons anders willen doen geloven – een ander
spel oplevert. Dat werd lange tijd ontkend, maar
biomechanisch onderzoek liet tijdens de meeting
zien dat er wel degelijk verschillen zijn.’

‘Bij de fifa beseft men nu ook wel dat kunstgras
alleen geaccepteerd zal worden als de spelers er
tevreden over zijn. En dus luisteren ze naar de spelers en blijven ze werken aan verbeteringen. Sinds
2001 is de kwaliteit aanzienlijk verbeterd, maar juist
die laatste 5% is het moeilijkste te realiseren.’
Uit de verschillende onderzoeken kwam een aantal interessante verschillen naar voren. Tummers:
‘Zo bleek de balsnelheid van een vrije trap op kunstgras lager te liggen dan op natuurlijk gras. En bleek
ook de kwaliteit van voorzetten vanaf de vleugels
op kunstgras lager te liggen. Dat heeft volgens ons
vooral te maken met de grip van het standbeen.
Totnogtoe was er vooral onderzoek gedaan naar

Namens FIFPro’s Technical
Committee bezocht Tijs Tummers
in het FIFA House te Zürich de
jaarlijkse meeting over kunstgras.
Een groot aantal specialisten
benaderde het onderwerp ieder
vanuit hun eigen invalshoek.
Uiteindelijk doel: het kunstgras de
goede eigenschappen van het
natuurgras meegeven, en daarmee
de spelers tevreden stellen.

Spelers vertege
kunstgrasmeeti
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het schietbeen, omdat je daarmee bijvoorbeeld op
kunstgras minder goed onder de bal zou kunnen
komen dan op natuurlijk gras. In Zürich waren biomechanische wetenschappers van de universiteiten
van Liverpool, Valencia en Maastricht aanwezig om
te filosoferen over onderzoeken die de kwaliteit van
kunstgras zouden kunnen verbeteren. Door onze
opmerkingen over het belang van juist het standbeen hebben we die onderzoeken kunnen sturen.’
Maar fifa heeft niet alleen te maken met westerse
landen waar profvoetbal gespeeld wordt. Tummers:
‘fifa heeft wereldwijd 208 leden en in de meeste
landen is de kwaliteit van kunstgras een stuk beter
dan waar tot nog toe op gevoetbald werd, dat is

gewoon zo. Maar in de meeste Europese landen is
in het betaald voetbal geen reden om over te
stappen op kunstgras, dat blijft ons standpunt.
Voorwaarde is dan wel dat de natuurlijke velden van
optimale kwaliteit zijn.’
De laatste jaren is er alleen maar onderzoek gedaan
om de kwaliteit van kunstgras te verbeteren.
Tummers: ‘Wij hebben herhaaldelijk aangegeven dat
fifa eenzelfde inspanning moet leveren om ook de
kwaliteit van de natuurlijke grasvelden te verbeteren. Die boodschap is overgekomen. Dit jaar nog
start fifa een werkgroep om de kennis en daarmee
de kwaliteit van velden met natuurlijk gras te
verbeteren.’

Blessures op kunstgras

Zes jaar lang deed Professor Jan Ekstrand namens de uefa
onderzoek naar blessuregevallen op kunstgras en natuurlijk
gras. 20 clubs (waaronder Heracles Almelo) uit 8 verschillende
landen werden gevolgd. In die periode konden 2200 blessures
opgelopen op zowel kunst- als natuurgras met elkaar vergeleken
worden. Belangrijkste conclusies:
1	Voetbal op kunstgras levert zeker niet méér blessures op dan
voetbal op gewoon gras, wèl is er enig verschil in de aard van
de blessures.
2	De overgang van kunstgras naar natuurlijk gras – en
omgekeerd – zorgt wel voor een verhoogd risico.

Uit onderzoek naar de blessures op kunstgras en natuurgras
blijkt dat de kans op blessures op natuurgras zelfs iets groter
is. Vooral het risico op spierblessures is groter op natuurgras.
Daarentegen is de kans op zogenaamde ‘ligament-blessures’
weer iets groter op kunstgras. Dat wordt niet zozeer veroorzaakt
door het aantal knieblessures – dat ligt op kunstgras en
natuurgras namelijk gelijk, maar het verschil wordt veroorzaakt
door een verhoogd risico op enkelblessures op kunstgras.
Ook is de kans op overbelasting iets groter op kunstgras,
met name op de oudere velden waar een elastische laag nog
ontbreekt.

Dat fifa en de spelersvakbonden sinds twee jaar
met elkaar in gesprek zijn noemt Tummers alleen
maar positief: ‘Niet alleen ontstaat er zo meer
begrip, maar we kunnen namens de spelers zo ook
werkelijk de kwaliteit verbeteren van zowel kunstgras als natuurlijk gras. We blijven kritisch, maar
sluiten niet de ogen voor de positieve ontwikkelingen. Zo blijkt uit onderzoek dat de angst van spelers
voor meer blessures ongegrond is. Die boodschap
geven we dan ook graag door.’

•

nwoordigd op
ing FIFA
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betalen. De staatsobligaties stegen juist
in waarde als gevolg van de renteda
lingen, maar het totaalrendement van
de maand oktober (1,5%) was sterk
negatief. In november volgde een licht

De ergste paniek op de financiële markten lijkt voorbij. De overheden van de
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dalen. In de maanden december, januari
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en februari werden kleine positieve

recessie, waarvan de gevolgen nu al overal te zien zijn.
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Beleggingen juli 2008 - februari 2009

de portefeuille van het CFK werden de

Wij hebben in oktober 2008 alle deel

bedrijfsobligaties hard geraakt, omdat

Beleggingen maart – juni 2009

nemers per brief en via www.cfk.nl

beleggers verwachten dat meer bedrijven

Het rendement over het boekjaar wordt

laten weten dat het CFK een groot deel

failliet zullen gaan en bedrijven hun

vastgesteld per 30 juni 2009. De hoogte

van de beleggingsportefeuille heeft

obligatieschulden niet kunnen terug

van het uiteindelijke rendement wordt
vooral bepaald door het rendement van
maart tot en met juni op onze obligatie
portefeuille. Het andere deel ligt immers
vast. Verder moet het in het vorige
boekjaar geleden en doorgeschoven
verlies van 1,2% worden gecompenseerd
in dit jaar, zoals eerder gemeld werd.
Een groot nadeel van de economische
crisis voor beleggers is de continue
daling van de marktrente, die uit
eindelijk zal gaan doorwerken op de
rendementen. We beleggen immers
een groot deel van de portefeuille in

rentegerelateerde producten (vast

Nieuwe deelnemersraad

rentende waarden). Momenteel liggen
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de spaarrentes (en deposito’s) nog op

stalleerd. De deelnemersraad kent

Zijn je partner en je
kinderen verzekerd als
je overlijdt?

een behoorlijk niveau, maar ook deze

momenteel de volgende leden:

Het CFK voert verschillende regelingen
uit waarbinnen een nabestaanden

zullen op niet al te lange termijn struc
tureel lager komen te liggen. Dat bete

• Cees Marbus (voorzitter)

pensioen is verzekerd, denk bijvoor

kent dat het moeilijker wordt om een

• Frank Broers

beeld aan de Pensioenregeling Betaald

redelijk rendement te behalen. Wij zul

• Melchior Schoenmakers

Voetbal. Een nabestaandenpensioen is

len je binnenkort via de aparte nieuws

• Theo Migchelsen

een levenslange uitkering aan je partner

brief laten weten hoe we hiermee de

• Rob Wielaert

of een tijdelijke uitkering aan je kinde

komende tijd verder omgaan.

• Marcel Meeuwis

ren, die ingaat direct nadat je komt te

• Harald Berendsen

overlijden. Als je een partner en/of kin
deren hebt, is het belangrijk dat je club

Voorzitter Vreeman blijft
nog vier jaar

In de raad zijn spelers uit ere en eerste

en het CFK hiervan op de hoogte zijn!

divisie vertegenwoordigd, alsmede

Als je dit niet doorgeeft, ontvangen je

Ruud Vreeman, die nu vier jaar voor

oudspelers die een uitkering ontvangen

nabestaanden niets na je overlijden. Dit

zitter van het bestuur van het CFK is

uit het CFK. De deelnemersraad advi

is je eigen verantwoordelijkheid.

geweest, zal nog een periode van vier

seert het bestuur over alle onderwerpen

jaar aan het CFK verbonden blijven. De

die het CFK betreffen. De afgelopen

wij je een overzicht met de dekkingen
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voor je nabestaanden zoals die bij ons
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gegevens bezitten. Als die niet kloppen,

Bestuur wordt Raad van
Toezicht

In het eerste kwartaal van 2009 sturen

is het verstandig snel te reageren. Als je

Het is de bedoeling dat het bestuur op

Wij kunnen ons voorstellen dat je eens

nu al wilt weten of je partner en kinderen

korte termijn wordt omgevormd tot

een bepaald onderwerp met iemand

goed verzekerd zijn, neem dan even

een Raad van Toezicht. Het dagelijks

van de deelnemersraad zou willen

contact met ons op.

beleid wordt dan vormgegeven door de

bespreken. Je kunt in dat geval een

huidige directeur BenIvar Kolster. Deze

mail sturen naar deelnemersraad@cfk.nl

Laat ons je e-mail adres weten!

verandering wordt ingezet om beter

of gewoon even bellen naar het CFK.

Het communiceren via email is sneller en

aan te sluiten bij de maatschappelijke

beperkt de kosten. Laat het ons weten

ontwikkelingen op het gebied van

via info@cfk.nl of 06-12526619 (SMS).

‘goed pensioenfondsbestuur’.

Salarisverlaging?
Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is advocaat
te Amsterdam en
publicist
www.devos.nl

Hoewel het betaald voetbal in
Nederland jarenlang niet zo
attractief is geweest, hebben
verschillende clubs veel moeite om
hun begroting sluitend te krijgen.

K

an een club dan een speler dwingen
om een verlaging van salaris en/of
premies te accepteren?
Als het gaat om een doorlopend contract is het antwoord in principe nee,
omdat de hoofdregel “contract is contract” moet
worden gerespecteerd. Verreweg de meeste professionele voetballers zijn geen zakkenvullers zoals
managers uit de financiële wereld die tonnen of
miljoenen aan bonussen incasseren. Driekwart van
de spelers moet helaas meer schoppen en ellebogen
incasseren dan forse premies.

‘Driekwart van de spelers
moet helaas meer
schoppen en ellebogen
incasseren dan
forse premies’
Wel kan in het arbeidscontract een eenzijdig wijzigingsbeding zijn opgenomen dat de werkgever het
recht geeft om in uitzonderlijke gevallen wijzigingen aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden en
met name de beloning van de werknemer. Overigens blijkt uit de rechtspraak dat rechters niet snel
aannemen dat de werkgever van die bevoegdheid
gebruik mag maken.
Dat is wellicht de reden waarom zo’n algemeen
en ruim beding niet gebruikelijk is in het professionele voetbal. Het werkt niet.
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Wel zie ik regelmatig zogenoemde degradatieclausules in contracten. Dat zijn soms helaas onvermijdelijke
en clausules in arbeidscontracten van spelers die bij een
club spelen die in de onderste regionen van de ranglijst
bungelen. De club die vanuit de Eredivisie degradeert,
mist in de Eerste Divisie zoveel inkomsten uit de tv-gelden, sponsoring en entreegelden, dat de club geen keuze heeft en het salarisbudget moet terugbrengen om te
overleven.
Het tegenovergestelde is de promotieclausule,
voor het geval de betaald voetbalorganisatie na de
promotie een veel ruimer budget krijgt. De spelers
profiteren daarvan terecht mee. Van de begroting
van een club gaat ongeveer 60% op aan de post salarissen. Daar zitten trouwens ook de kosten van trainers/coaches, management en overig personeel in.
In het voorgaande had ik het over lopende contracten. Die mag de club alleen maar openbreken om
een speler door een verbeterde ‘aanbieding’ langer aan zich te binden (een bekende methode om
te voorkomen dat een speler na afloop van het contract transfervrij weg kan).
Bij het afsluiten van een contract met nieuwe spelers kan de club wel proberen te bezuinigen door
minder salaris en premies te bieden. Ook
het beloningsysteem kan dan worden aangepast, voor
die nieuwe spelers. Op dit moment schijnt Marco van
Basten, om de spelers scherp te krijgen, voor nieuwe
spelers en spelers die hun contract verlengen de premie per punt te vervangen door een titelpremie.
Een paar jaar geleden schreef ik op deze plaats al
dat ik mij erover verbaasde dat in het betaalde voetbal geen rol lijkt te zijn weggelegd voor ondernemingsraden. Als ze er al zijn, zitten daar meestal geen spelers in. Een gemiste kans, want in de
wet is niet voor niets bepaald dat de ondernemer de
instemming van de or nodig heeft voor elk voorgenomen besluit tot (ondermeer) wijziging van een
beloningssysteem.
Maar goed dat de vvcs er is. Die kan dan door
samenwerking met de spelersraden opkomen voor
de belangen van de spelers.

•

Optimaal presteren met
de Rabobank Topsportdesk
Jij bent nooit gemiddeld geweest. Wij van Rabobank Topsportdesk ook niet.
Jij presteert op topniveau, wij ook. Jij bent als topvoetballer gewend in de
schijnwerpers te staan. Wij niet. Dat verwacht je ook niet van je financiële
coach. Wat je wél mag verwachten: dat we thuis zijn in de sportwereld en
prima in staat zijn om jouw financiële zaken persoonlijk en op topniveau
te behartigen. Ook als het ingewikkeld wordt, ook internationaal. Zo kun jij
je helemaal concentreren op jouw sportcarrière. Als grootste sportsponsor
van Nederland begrijpen wij als geen ander welke eisen topsporters stellen
aan hun financiële coach. Bel voor meer informatie of een afspraak de
Topsportdesk in Eindhoven (040) 297 77 17 of in Utrecht (030) 287 79 17.
Het is tijd voor financiële topsport.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/privatebanking
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